Faciliteter, formidling og tilgængelighed ved
Jordbro Å – et grønt partnerskab mellem
Knudby og Ørum

Efter gennemførelsen af et statsligt vådengsprojekt har et lokalt tværkommunalt partnerskab
ønsker om at indrette arealerne for publikum. Ønsket er at skabe tilgængelighed og etablere
faciliteter som madpakkehuse, fugleskjul m.v. samt opsætte formidlingstavler.
Projektområdet for vådområdeprojektet udgøres af det ca. 140 ha store pumpelag Sdr. ØrumTaarup Pumpelag, der blev stiftet den 10. juni 1949. Vådområdeprojektet har til formål at
genskabe forholdene fra før pumpelaget blev etableret. Projektet er udført i 2015 og 2016, og
indebærer bl.a., at der er skabt adgang over projektområdet fra Knudby-siden til Ørum-siden på
de oprindelige diger, som er forstærket og forsynet med belægninger. Pumpehuset er fjernet, og
kun fundamentet står tilbage.
I forbindelse med en jordfordeling, der er gennemført i området, vil diger med stiadgang blive
købt af Skive og Viborg Kommuner, og de vil således fremadrettet få status som offentlig sti.
Det grønne partnerskab, ønsker at indrette faciliteter, adgang og formidling efter gennemførelsen
af vådområdeprojektet.
Partnerskabet består af:
• Taarup Borgerforening
• Ørum Borgerforening
• Sdr. Ørum-Taarup Pumpelag
• Friluftsrådet

• Danmarks Naturfredningsforening
• Skive Kommune
• Viborg Kommune
Idéer/ønsker omfatter:
• Bevarelse og restaurering af ”Kærhus” som madpakkehus, plancheudstilling og toilet med tank.
Der indrettes en lille p-plads ved Kærhuset og borde/bænke-sæt, bålsted, grillplads samt
skraldespand. Den tidligere pumpelagsformand stiller velvilligt arealet til rådighed.
• Partnerskabet vil gerne indrette holdeplads til handicapbus både ved Kærhuset og på Ørumsiden
nær broen over Jordbro Å.
• Ved parkeringsplads på Ørumsiden opsættes et madpakkehus med borde/bænke-sæt.
• Der afmærkes en rød vandrerute på 4,2 km fra Sdr. Ørum Forsamlingshus gennem
Vådområdeprojektet til Taarup Forsamlingshus i Knudby.
• Der foreslås en afmærket ridesti på det dige, der går mod syd fra Kærhuset
• Bænke opsættes med passende mellemrum langs stien på diget, så de ikke generer
oprensningen af kanalerne.
• Udsigtsplatform/fugleskjul opsættes på de tilbageværende dele af fundamentet fra det gamle
pumpehus.
Der henvises på plancher til offentligt toilet ved Ørum Kirke.

